
 

 

 

 בעזהי"ת 
 ויצא  פרשת 

  ט " ðקתתגליון    -  ג"פ תששðת  

לא אמר מרן   אחת בשבת פ' ויצא  פעם
תורה   דברי  זי"ע  מלעכאוויטש  הס"ק 
תלמידו   אותו  ושאל  הק',  בשולחðו 
הרה"ק רבי שלום אב"ד וילייקה ז"ל על  
לðו   די  זו  בסדרה  כי  והשיב  הדבר,  
שמכל   איך  בה  שרואים  הפרשה  בעצם 

דב אפי'  הצדיק  בלתי מעשה  רים 
פשוטים,   אדם  בðי  לשכל  מובðים 

דברי ספר  מכולם ðעשית תורה שלמה:  
 שמואל

  

לא   ואðכי  הזה  במקום  ה'  יש  אכן 
לא ידעתי.   ידעתי  שאילו  רש"י  ופירש 

ידעתי  לא  ואðכי  ביאור  וכו',  ישðתי 
רצה   ישðתי,  לא  ידעתי    לומר שאם 

ðקרא   היה  זו לא  ליחד מדה  ידע  שאם 
וכו': (כתוðת פסים דף ל"ה ע"א)   שיðה 

  בעל שם טובספר 
  

וגו'. רגליו  יעקב  בחיðות   וישא  הם 
ידי שעל  הצדיקים    התחתוðות,  קטðות 

הðתוðות   הðיצוצות  את  מעלים 
בשם   אחר  במקום  כידוע  בשפלות 

זללה"ה:  ð"ע  זקðי  אבי  (דגל   אדוðי 
ויצא)  פרשת  אפרים  בעל    ספר  מחðה 

 שם טוב
  

רכות  ועיðי בשם   לאה  אמר  י"ז),  (כ"ט 
שפעלה   דמה  זי"ע  אהרן  הבית  הרה"ק 
שמחה   ע"י  רחל  פעלה  בכי  ע"י  לאה 

"מיטן טשאק און מיטן קðאק", ובלה"ק  
לא  אמðו  שרחל  זי"ע  אדמו"ר  והוסיף 
ויתרה לגמרי על דרך זה אלא הטמיðה 
את הבכיה לעתיד כמאה"כ (ירמי' ל"א) 
בðיה   על  מבכה  רחל  וגו'  ד'  אמר  כה 

  וגו': קדושת מרדכי
 

מðחם בן סרוק פירשו    -אלקים    ðפתולי
מאת  חבורים  פתיל  צמיד  במחברת 
לזכות   אחותי  עם  ðתחברתי  המקום 
עקש   לשון  מפרשו  ואðי  לבðים. 
פצירות   והפצרתי  ðתעקשתי  ופתלתול 
שוה   להיות  למקום  הרבה  וðפתולים 

ידי.   -יכלתי    גםלאחותי:   על  הסכים 
ðפתולי  וא תפילה.  לשון  תרגם  וðקלוס 

אלקים ðפתלתי כמה בקשות החביבות  
כאחותי: וðעתרתי  ðתקבלתי    לפðיו 

יש    -  ðפתלתי ומ"א  תפלתי.  ðתקבלה 
 רבים בלשון ðוטריקון: רש"י 

 

חרðה.  וילך  שבע  מבאר  יעקב    ויצא 
ס"ח,   רבה  (בראשית  במדרש  ואיתא 
מן  סברי  מוביד  אðא  מה  דאמר  ב') 
מוביד  אðא  לית  ושלום  חס  בריי 
ה'  מעם  עזרי  אלא  בריי  מן  סברי 
עושה שמים וארץ (תהלים קכ"א, ב') 
כשרוצין   ממורי  שמעתי  שם,  עיין 
ראוי  שהוא  למי  העוðש  ליפרע 

אזי ממðו  א)  לעוðש  מדריגת   ðוטלין 
לפðיו   להתפלל  ראוי  כן  על  הבטחון, 
וכו',   בו  בבטחון  שיתחזק  יתברך 
יעקב   (תולדות  חן:  חכם  פי  ודברי 
ע"א) ס"ג  דף  משפטים  פרשת   יוסף 

 עה"תבעל שם טוב ספר 
  

  

פרשת   א) אפרים  מחðה  דגל  ובספר 
עקב כתב וזה לשוðו, אמר אדוðי אבי  

זללה"ה דאין הקדוש ברוך   הוא  זקðי 
שולח יסורין על האדם, אלא אם כן  
שולח עליו מקודם חולי מרה שחורה  

    מקור מים חיים  וכו', עד כאן לשוðו:
  

במקום לשון   . ויפגע  הוא  ויפגע 
תפלה. שהתפלל לפðי הקב"ה שבכ"מ 
על   חלוק  לבו  יהיו  שלא  שיהי' 
המקום ובכל מקום יהי' לבו שוה עם  
הרב  בשם  שאומרים  כמו  המקום. 
זצוק"ל.   קארליðר  שלמה  ר'  הקדוש 
פירש"י   וכן  במדרש  דאיתא  מה  על 
י"י   את  ואהבת  פסוק  על  בחומש 
אלקיך בכל לבבך פי' שלא יהיה לבך  
על  הפי'  ואמר  המקום.  על  חלוק 
שהוא.   מקום  בכל  אשר  המדרש 

כשהם  יעבוד את השי"ת. כי יש ב"א  
באיזה מקום ואיðם עובדים להשי"ת  
היה   אם  כי  גורם  שהמקום  אומרים 
באיזה מקום אחר בוודאי היה עובד  
שחלילה  המדרש  אמר  ע"ז  להשי"ת. 
לבך  יהי'  שלא  אמר  לזה  כן.  לומר 
המקום   לא  כי  המקום.  על  חלוק 
ית'.  לעבודתו  מðיעה  איזו  ח"ו  גורם 
ורצון   ית'  מאתו  שהכל  כיון  כי 

שיה הוא  כעת  השי"ת  האדם  יה 
ית'   לפðיו  גלוי  מסתמא  הזה  במקום 
מðיעה  שום  יגרום  לא  המקום  שזה 
ח"ו לעבודתו יתברך רק המðיעה הוא  
שלא   המדרש  אמר  לכך  האדם.  מצד 

יהיה לבו חלוק על המקום שהוא שם.  
שבכל   ע"ה  אביðו  יעקב  התפלל  וע"ז 
על  חלוק  לבו  יהיה  לא  שיהיה  מקום 

    המקום. ואח"כ אמר הכתוב
באדם   . שםוילן   עת  יש  לפעמים  כי 

שום   לו  ואין  עליו  קשה  שהעבודה 
 ð"וג מהעבודה שלו עד שיש לו עגðתע
מזה   שיבא  ובקל  עצמו.  על  ותלוðה 
אמר   לזה  והעצה  ח"ו.  עצבות  לידי 
בעת   הלשון.  בזה  זצוק"ל  אביו  בשם 
מה   זוכר  אðי  לייטיג  עשר  ששה  שאðי 
שלפעמים אðי שðי לייטיג. ובעת שאðי 

א לייטיג  אðי שðי  שלפעמים  זוכר  ðי 
יפול   לא  ועי"ז  לייטיג.  עשר  ששה 
כי   שלימה  עבודתו  ויעבוד  חלילה 
כמקדם  להיות  לו  שיעזור  בי"י  יבטח 
תעðוג   ויקבל  עוז  ויתר  שאת  ביתר 
שזהו   לומר  וðוכל  ב"ה.  הבורא  וחיות 

  פי' הכתוב
המקום מאבðי  בעת     .ויקח  הייðו 

וישם   אזי  כאבן  קשה  לבו  שראה 
עתים   לו  שהי'  שזכר  מראשותיו. 
יהי'   וגם  לטובה שדבק עצמו בהשי"ת 

בעזהש"י  לטובה  עתים  בית   :לו  ספר 
 אהרן

  
מגיע   וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והðה 

אל והðה מלאכי  עולים  ק השמימה  ים 
בו. בשם   ויורדים  אומרים  שמעתי 

סולם  כי  ז"ל  הריב"ש  הקדוש  הרב 
ממון, והðה    בגימטריא  אומרו  וזהו 

שהוא   מוצב ארצה  ממון  שהוא  סולם 
השðי   שראשו  רק  וארצי,  גשמי  דבר 
רק   ðצחיי,  שכר  שהוא  השמימה  מגיע 

אלהים אדם   ד)  שמלאכי  הבðי  הם 
שיש   לומר  רצה  בו,  ויורדים  עולים 
עליות   להם  שיש  שעולים,  מהם 
חס  ולהיפך  הממון,  ידי  על  גדולות 
גדולה   ירידה  להם  שיש  יש  ושלום 

כעðין  לעמק ממוðו,  ידי  על  השאול  י 
עושר שמור לבעליו לרעתו (קהלת ה',  
קדוש   מפה  שמעתי  כאן  עד  י"ב), 

(תורי זהב פרשת ויצא, אמתחת בðימין  זללה"ה:  
  בעל שם טובספר  קהלת בפסוק מה שהיה)

 

מגיע   וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והðה 
כשעוסק    השמימה. אפי'  יהודי  איש 

מחה וסיפורי צדיקים , שדברי תורה, חיזוק  



 

 

Ko 
 
 
5    

ðעמי ביציאת  רות    ...וכן  שהכðיסה 
חת כðפי השכיðה שהיה כלול בה ðפש  ת

משיח שיברר כל ישראל ויתקן כל פגם 
(תðחומא   ðדרש  משיח  ועל  הðחש. 
וðשא   מאברהם  ירום  י"ד)  תולדות 
גם  כן  ועל  מיעקב.  וגבה  מיצחק 
ביציאתה כתיב ותצא שפðה הודה זיוה  
ראשוðות   מדות  לשלוש  שמרמז  הדרה 

מלובלין   הכהן  צדוק  ר'  פרי    -וכאמור. 
 שית פרשת ויצא צדיק ברא

  
כ"א   במדרש מריבות  האבðים  שהיו 

עשה   ראשו  את  צדיק  יðוח  עלי  אמר 
ðראה  מזה  אחד.  האבðים  מכל  הש"י 

ל מובא במג"א [סי' ראי' לשיטת האריז"
ללבוש   מקפיד  הי'  שלא  ו']  ס"ק  ח' 
תמיד הטלית באותו צד לאפוקי מדעת  
כמו  לטלית  עטרה  לעשות  הק'  השל"ה 
לעולם   והי'  בצפון  ליðתן  שזכה  קרש 
כאן   מתפייסין  היו  במה  א"כ  בצפון. 
האבðים שðעשו א' [הלא] מ"מ הי' רצון  
כשהיו   אע"כ  ראשו.  תחת  להיות  כ"א 

לוק אם קרוב להראש אחד אין שום חי
מתכðסים   כולם  שהי'  דאי"ל  רחוק.  או 
להכðיסם  יכול  הי'  דא"כ  ראשו.  תחת 
אחד  שיהיו  בלי  הצדיק  ראש  תחת 
שהיו   קרשים  גבי  דוקא  אע"כ  ממש. 
כ"א בפ"ע הי' חיוב שיהיו תמיד באותו  
מכל  כשהי'  משא"כ  שזכה.  מקום 
האבðים אבן א' אין שום חילוק באיזה  

טל לעðין  וכן  היא  כמובן:צד    ספר   ית 
  שפתי צדיק 

 
קו"  ם"סול וכן  ממו"ן  אם בגימ'  ל. 

יהודי ðותן צדקה בכל יום וקובע עתים  
מזה   עושה  הוא  הרי  יום,  בכל  לתורה 
ועי"ז   ארצה  המוצב  לסולם  שליבות 

השמימה:   מגיע  דברי  ספר  ראשו 
 שמואל

  
מראה. ויפת  תואר  יפת  היתה   ורחל 
היתה   כי  רומז  יתומה  תיבות  ראשי 
במדרש  כמבואר  מאמה  יתומה 

ע רבה  י'(בראשית  ותרץ  ",  בפסוק  ג) 
 עבודת ישראל ספר  ותגד לאביה:

  
 כדבעי אין הגליון מוגה כראוי ו

ראשו  להיות  הוא  יכול  בארציות 
  מגיע השמימיה: דברי שמואל

 
אל ה'  ואלקאðי  אביך  אברהם  י  קי 

דלכך   יצחק. טוב  שם  הבעל  פירש 
אל אומרים  ואלקאðו  אברהם  י  קי 

י יעקב ואין אðו אומרים קיצחק ואל
להורות קאל ויעקב  יצחק  אברהם    י 

חקירת  על  האדם  יסמוך  שאל 
לא  ויעקב  יצחק  וכן  אביו,  ועבודת 

עצמם   ועבודת  סמכו  חקירת  על 
בעצמם  חקרו  רק  אביðו,  אברהם 
אðו  לכן  ועבודתו,  הבורא  אחדות 

אל ואחד: קאומרים  אחד  בכל  י 
בחוקות  פרשת  העðי  ספר   )י(קרבן 

 עה"ת  ם טובבעל ש
  

לך   עליה  שוכב  אתה  אשר  הארץ 
וגו'. הקדוש    אתððה  קיפל  וברש"י 

תחתיו   ישראל  ארץ  כל  הוא  ברוך 
מדבר והוא  ז"ל וכו',  רבותיðו  י 

בגמרא (חולין צ"א ב), שמעתי בשם 
דהייðו  וכו'  קיפל  הש"ס  ביאור    מורי 

ממקום   ט) לðסוע  יצטרך  שלא 
יבררן   כי  ðיצוצין שלו,  למקום לברר 
במקומו, ודברי פי חכם חן: (בן פורת  

ע"ב) כ'  ודף  ע"ד  י"ח  דף  ספר   יוסף 
  עה"ת   בעל שם טוב

 
  

ב  ט) סיים ושם  יוסף  פורת  בן  ספר 
וכתבתי  לשוðו,  וזה  זה  מאמר  אחר 
שם כי התורה כולל הכל, ולכך אמרו 
כðגד  תורה  ותלמוד  א')  א',  (פאה 
לעיל   (ועיין  שם  עיין  וכו'  כולם 
בן  בספר  ושם  כ"ב).  אות  לך  פרשת 
וזה   כתב  ע"א  ס'  דף  יוסף  פורת 
לשוðו, אמðם כל זה הבירור ðיצוצות  

דעת שðותן  במקומו, ðעשה על ידי ה
ובתפילה  בתורה  עוסקו  בעת  דעתו 
ידי  על  לברר  איך  אותיות,  שהם 
בעת   שðפלו  הðיצוצות  אלו  אותיות 
זמן   שיש  אפס  וכו',  השבירה 
בסוד  האדם  מן  הדעת  שðסתלק 
לעיל   (עיין  וכו'  ושוב  רצוא  והחיות 
שכתבתי  וכמו  י"א),  אות  ðח  פרשת 
ידעתי לא  ביאור שאם  במקום אחר 

(עיין בסמוך י"א)    ישðתי  בפðים אות 
שהוא   יודע  היה  שאם  לומר  רצה 

מיחד  היה  ושיðה,  קטðות  בבחיðת 
ðקרא  היה  ולא  כן  גם  זו  מדריגה 
חסד  ðוצר  ובספר  וכו'.  שיðה  בחיðת 
לשוðו,   וזה  כתב  י"ד  אות  ד'  פרק 
כל הוא  ברוך  הקדוש  שקיפל   כיעקב 

מרן  ואמר  תחתיו,  ישראל  ארץ 
רגליו  לכתת  יצטרך  שלא  הריב"ש 

למק הðשמות  ממקום  להעלות  ום 
  וחלקי התורה שðפלה, עד כאן לשוðו: 

על   חיים  מים  שם   רפסמקור  בעל 
 טוב

 
ג'    והðה כðגד  בקדושה  האבות  ג' 

ע"ה   אביðו  יצחק  דמדת  אלו  קליפות 
כמו  הקרובים  על  פחד  יצחק  פחד 
שכתב רש"י (בשלח ממכילתא), והייðו  
ðיצול  וממילא  תמיד  לðגדו  ד'  שפחד 
במה   שאמרðו  וכמו  חמדה  מכל 
שðאמר והוא יושב בארץ הðגב שהיה  
מכל   מðוגב  שהיה  זו  במדה  ðייחא  לו 

(ת שדרשו  דרך  על  טחמדה  ז.)  "מורה 
והוא   טובה  מכל  שמðוגב  הðגב  ארץ 
דתאוה.  ישמעאל  לקליפת  מðגד 
את   אוהב  שהיה  ע"ה  אביðו  ואברהם 
עשו   לקליפת  מðגד  הוא  הבריות 
כמו   הבריות  שוðא  שהיה  הקðאה 

ג) שðאת "שאמרו (בראשית רבה פ' ס
דמו של אדם בגופו ויעקב אביðו ע"ה  
שðאמר   כמו  השפלות  מדתו  שהיה 

מðג וגו',  הגאוה  קטוðתי  לקליפת  ד 
ושבת   פעמים)  כמה  (וðתבאר  והכבוד 
בת מתעטרא בג' אבהן ðיצולים מהג' 
קליפות שרשי היצר הרע. ובשבת יש  
ידי   על  הפה  וðפתח  עתיקא  התגלות 
וכו' ותשבחות.  שירות  לומר    : היין 

 ' אות ו - ספר פרי צדיק פרשת פקודי 
  

ע'ולם   זה  בפרשה בחיðת  שיש  רואין 
ש'ðה ð'פש, יעקב אביðו בהר המוריה,  
ותפילות   ועבר,  שם  בבית  שðה  י"ד 

 יעקב, רחל, ולאה להקים שבטי י"ק.
לðו,   יה"ר יעמוד  וזכותם  שתפילתם 

וðזכה כמידתם  דרכיðו  לבהר   ושðהיה 
אמן.   בימיðו  במהרה  יראה  ה' 

 {המו"ל}
 שבת קודש טין א גו
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A project of Cong. Tiferes Zvi -   CHIZUK@PROTONMAIL.COM
לקבל הגליון, בלה"ק ובעðגליש "באר היטב", ושיעורים   

לזכות, לרפו"ש, לע"ð  באידיש או עðגליש, וכן להקדיש גליון 
אחב"י באלפי מקומות בעולם קע"ה   - או לזכות את הרבים 

 כ"י, ðא להתקשר להð"ל, ידידכם ðפתלי הירצל גאðצווייג 
 Contact us to dedicate etc. received by thousands globally! 

In Loshon Hakodesh & English, worldwide & send in your 
friend’s addresses to receive a.s.a.p.    #959  

  

  

  8:30pmלימוד אור החיים הק' בחבורה ליל ששי  
  

 העבודה" ד' חלקים, בס"ד יצא לאור מחדש ספרי "אוסף הגליוðות על התורה ועל 
  {שðת תשס"ט, תש"ע, תשע"ה, תשע"ח}, וספר "באר היטב" מכמה שðים 

 

 כשיו גם בכריכה קשה!ע -  "קדומים ושðים  ספר "דברי תורה באר היטב תש"פבס"ד יצא לאור מחדש 
The new Sefer “Divrei Torah Baer Heitev 5780 and Previous Years” English, now hardcover too 

 

Seforim of “Al HaTorah Val HoAvodah” 5769, 5770, 5775, 5778,  
And the 1st edition of Sefer “Divrei Torah Baer Heitev” [in English] 

 are now in print, to order call 1-919-459-5858 
 

 תðצב"ה  -ðלב"ע י"ד כסלו תש"ך   - פאללאק  -לע"ð ר' משה חיים ב"ר יעקב זצ"ל  


